OKKA-säätiön Kestävän kehityksen teko
-kilpailuun osallistuivat
• Ainolan Alakööki ja Timosenkosken luontokoulu: Oululainen kestävän kehityksen oppimispolku
• Ammattiopisto Livia, maaseutuopisto, Tuorlan toimipiste: Asuntolassa asuvien opiskelijoiden
aktivointi kestävän kehityksen toimintaan
• Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu: Kekseliästä kestävää kierrätystä arkkitehtuurija taidekasvatuksessa
• Cygnaeus skola: Hela skolans pysseldag. Alla elever pysslar och sen dekoreras hela skola
• E-K koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto Sampo: Keke-opetuksen ja oppimateriaalin
yhtenäistäminen, Keke-passi
• Espoon kaupunki Olarin päiväkoti: Isovanhempien osallisuuden lisääminen Olarin päiväkodin
arkeen
• Espoon Seudun koulutuskuntayhtymä Omnia: OmniaShop - kestävän kehityksen
oppilaitosmyymälä
• Espoon työväenopisto: Taito- ja taideaineet maahanmuuttajakoulutuksessa suomenkielen
oppimisen tukena
• Haapajärven yläaste: Koulupyörät
• Herrasmannin Päiväkoti: Yhteistyö Lahden Aterian kanssa
• Hyvinkään kaupunki /Sivistys- ja ympäristötoimi / ympäristövastaavatoiminta: Hyvis- tunnus
päiväkodeille ja kouluille
• Hämeenkyrön varhaiskasvatus, Hämeenkyrön kunta: Hämeenkyrön varhaiskasvatuksen kekekasvatuksen Keke-projekti
• Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, SAMIedu, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto: KEHITÄ,
KEHITY JA VOITA! / KEKE-suunnittelukilpailu opiskelijoille
• Jalavapuiston koulu: Metalli- ja elektroniikkakeräys sekä opastettu retki Ämmäsuon
kaatopaikalle
• Juvanpuiston koulu/Espoon kaupunki: Lautanen ja muki tyhjäksi -viikko

• Kallaveden lukio: Yhteisötaideteos Kalat
• Kastellin päiväkoti / Oulun kaupunki: Energian säästö päiväkodin arjessa
• Keskustan päiväkoti: EKOELÄIN
• Kilpisen koulu: Pullojenkeruulaatikko
• Kirkonkylän yhtenäiskoulu: Yhdessä uskaltaen - hyväntekeväisyytenä lastenjuhlat
• Kivimaan koulu: Biopoliisit
• Koivurinteen päiväkoti/Virtain kaupunki: Alumiininkeräys
• Korpilahden yhtenäiskoulu: Kasvun lava
• Koulutuskeskus Sedu, Ilmajoki, Ilmajoentie: Ei tartte auttaa!

• Källhagens skola: Vähäpäästöisten autojen messu/Minimässa för energisnåla bilar
• Lohikosken koulu: Kummipyörät joka luokalla
• Maatullin ala-aste: Kuukausiteemat ja Vihreä vinkki
• Mankolan koulu: Kestävän elämäntavan oppimista koulukasvihuoneella Mankolan koulussa
• Matinkylän päiväkoti, Espoon kaupunki: Toiminnallinen isänpäivälahja
• Mukkulan koulu: Kevätjuhlakoristelu kierrätysmateriaalista

• Muotialan päiväkoti: Ekokuukausi
• Muuramen lukio: Koulun metsäretki
• Otavan opisto: Etätyömanifesti
• Oulun Palvelualan Opisto: Hiljennä hetkeksi
• Oulun seudun ammattiopisto Kontinkankaan yksikkö: Sosiaalisen ja kulttuurisen
vuorovaikutuksen edistäminen oppilaitoksen arjessa
• Oulunsalon Kirkonkylän koulu: Keke-messut
• Palokan koulu: Luontokerho Palosirkat
• Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry: Pihakirppis -tapahtuma osana Peräpohjolan
Opiston kestävän kehityksen toimintaa
• Piispanlähteen koulu: Kestävän kehityksen vuosipolku päiväkodista peruskouluun
• Puutarhurin päiväkoti: Tilkkupeitto
• Pähkinärinteen koulu: Pähkinärinteen koulun KivaPiha –projekti
• Päiväkoti Metsäpolku esiopetusryhmät Ketunleivät ja Linnunlaulu: Yhteisöllinen tiedeprojekti
• Päiväkoti Metsäpolku, Kastehelmi, 1-3-vuotiaat: Pienet pienillä teoilla luontoa säästäen
• Päiväkoti Piilometsä: Iloinen liikkuminen ulkona!
• Päiväkoti Taikapursi: Taikapurren TV
• Ravintolakoulu Perho: Kumppanuusmaatalous
• Salon Lukio: Lukion omat nimikkosaaret
• Sammonlahden koulu / Sammonlahden päiväkoti: Länsialueen keke-savotta
• Savon koulutuskuntayhtymä: Savon koulutuskuntayhtymä kestävän työelämän edistäjänä
• Siimapuiston päiväkoti: Siimapuiston päiväkodin kestävän kehityksen toimintamalli
• Soisalo-opisto: Satusalkkuseikkailu – monitaidekasvatusta varhaiskasvatusyksiköissä
• Stadin ammattiopisto, tekniikka ja asennus: Ryhmäytymisjakso aloittaville opiskelijoille
• Taavinkylän koulu: Pieni toive isoksi iloksi!
• TJS Opintokeskus: Henkisen työsuojelun yhteistyömalli työpaikoille

• Vaasan ammattiopisto: Dynon uusi elämä
• Valkeakosken kaupunki/Valkeakoski-opisto: Väriä luonnosta
• Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, luonnonvara- ja ympäristöalan yksikkö:
Eko-huonetoimintamalli

